
فسططر الحتضططار بمعنططى يسططتعتبوا... إليططك اللططه أحسططن شططيخ :الطططالب
بالرجوع....

بب : التسططتعتابالشيخ للطط لبططى، ط تت بع رر اضططا العططذر قبططول معنططاه والعتططبى ال وال
لراها فالمؤلف سس سن الر اضا اهي التي بالغاية بالنهاية ف لتب إذا السنسان ل اتستع

بب ل بق ب اضي عذره و لتب.  عنه ر تع لت بمس الط
القططران.. سنفسططه عططن أخبر وج ل عز اليك: الله الله أحسن : شيخالطالب

..الله. قال الله يقول: قال
سن يقططول لكن أحوال، له يعني اهذا : ل،الشيخ سبططر إذا المتكلططم العلمططاء: إ ع

بسه عن بصيغة سنف تر ق والتعظيططم، العظمة على دلي ل فهذا الغائب ب بيططن ففطط
لل أن سن ملك الملك يقو برمكم الملك الدسنيا: إ لعلوا أن يأم إسنططي يقول أو مكذا تف

تعططبير التعططبير البلةغططة قاعططدة من واهذه التفخيم في أعظم آمرمكم. الول
مكططان إذا لتسططيما التعظيططم علططى يططدل الغائب بصيغة سنفسه عن المخاطب

فف ذلك. سنعم يقتضي بوص
...:الطالب
سن : الواقعالشيخ ل ل على العذاب أ بقع النار أاه ر ل على وا قططال ولهططذا البدن بمك
تت  كلممما((تعططالى:  اللططه جج ضضمم جناهم جلممودهم ن تل دد دد ا بمم جرهمما جلممو غي

ببططون اهططم ) لكططن)  العممذ اب ضليممذوقو ا سج لع بخططون يت رب لو بي والبصططار السططمع و
لم والجلود بدل وسنحن علينا شهدتم بل عنكم.  سنجا

دن((: القططارئ  جق ضذقي نن جل جف جن   ضذقي دلمم نرو ا  ا جفمم دبا جك جذ ا دد ا جعمم ضدقي تم جشمم نهمم دن جقي ضز تج جن جل جو
جأ جو تس ضذ ي جأ دل ننو ا  ا جن جكا نلو جم تع جك* جقي ضل جذ نء   جز ا ضء جج جد ا تع ضه جأ دل نر  ال دنا تم  ال نه جها جل ضفي

نر ضد جد ا تل نخ تل دء  ا جز ا جما جج ننو ا ضب جنا جكا ضت جقيا جن ضبيآ ندو جح تج جل*  جقي جقا جن جو ضذقي دلمم نرو ا  ا جفمم جك

جنا دب جنا جر ضر ضن جأ تقي جذ دل جنا  ا دل جض جن جأ نن ضم ضج تل ضس  ا تن ضل جما جو ا نه تل جع تج جت جن تح جنا جت ضم جد ا تقمم جأ

جنا نكو جي جن ضل جن ضم ضلي جف تس جل ))  ا
 وما((وتعطططالى:  تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذالشيخ
ول أبصمماركم ول سمممعكم عليكممم قيشممهد أن تسممتترون كنتممم

لل الية؟ ) معنى) جلودكم ... معنااهططا؟ مكلمططة، مكطط ل تفسر أن أريد ما إجما
أبصمماركم ول سمممعكم عليكممم قيشهد أن تستترون كنتم  وما((

بفون مكنتططم مططا ) يعني) جلودكم ول تخ لت لفططا تسطط أحسططنت،  سنعططم... بمططن خو
ننكم  وذلكم((قوله:  سل) بربكم ظننتم  الذ ي ظ برب ) ي ل الجملططة؟ أعطط

ننكم؟ طيب خبر، ذلكم مبتدأ بمث ل: ذلكم تفصي ل مو ظ
خبر تكون أن يجوز : ظنكم؟الطالب
يجوز أسنه تقول مما واحد : عطناالشيخ



: خبرالطالب
ننكمالشيخ ظننتم)؟ و(الذي سنعم، خبر؟ : ظ

سنعت : اهذاالطالب
بمكم)؟ : طيبالشيخ (أردا

بمكم) خبرالطالب ثاسني : (أردا
وجططه فططي أيططوب؟ يططا العططراب في ثاسني وجه فيه طيب ثاسني، : خبرالشيخ

سل سنعم ق ل أيوب يا يل العراب في ثاسني ل و
: .. منتبهالطالب
لما منك بلئي اهذا : أسناالشيخ إلططى اشططتقت فيهططك وش بمنتبططه أسنططت مططا دائ
الاه ل؟

و(أردامكططم) ظننتم) سنعت و(الذي منه بدل(ظنكم)  : (ذلكم) مبتدأالطالب
خبر

لذا تمام : و(أردامكم) خبرالشيخ سن القططولن اتفططق إ ظننتططم) صططفة، (الططذي أ
تحتم((  طيب اهنا؟ أصبحتم معنى )) ما  الخاسرقين من أصب

ترتمالطالب بص  :
ترتم،الشيخ بص اهو؟ ما للفظ المطابق معنااها : 

الص ل اهذا الصباح في صار أي : أصبحالطالب
طيططب سنعططم صططار، بمعنططى تسططتعم ل قططد لكنهططا الص ل اهذا سنعم : أيالشيخ

الشرط جواب مناتسبة )) ما لهم مثوى فالنار قيصبرو ا  فإنقوله: ((
المناتسططبة؟ )) شططو لهم مثوى فالنار قيصبرو ا  فإن(( الشرط؟ لفع ل
بته تخفى قد اهذا يعني سن إذ مناتسب الشططرط جواب يكون أن يتوقع السنسان أ

ذلك خل ف
... التيئيس باب من لهم شديد : وعيدالطالب
بطهالشيخ } طيططب مكريهططة رائحططة تكططون اهنططا تتسططوك { ل قبله بما : ارتبا

بته لر ج بمن اهؤلء تيئيس مناتسب سن الف يصططبروا يقول: فططإن أن الحال ظااهر ل
ب ج لل قريب فالفر (( منهططا، يتخلصوا فلن لهم. أي مثوى قال: فالنار لكنه مث

ضبين من هم فما قيستعتبو ا إن جت يستعتبوا؟ معنى )) ما  المع
العتبى : يطلبواالطالب
: واهي؟الشيخ

 العذر.... المعذرة : يعنيالطالب
))؟  المعتبين من هم فما((  الر اضا, طيب ثم :  العذرالشيخ

عنهم ير اضى لن الله إن : أيالطالب



))؟  المعتبين من هم فما((  إعراب : تمام،الشيخ
قبلها ما بحسب : الفاءالطالب
هم فما قيستعتبو ا وإن((  معرو ف قبلها؛ ما بحسب اهي مي : لالشيخ

ضبين من جت )) الفاء؟  المع
الشرط لجواب  رابطة...: الطالب
لمن؟ لغة على (ما)؟ اتستمر طيب الشرط، لجواب : رابطةالشيخ

لبا:الطالب حجازية  ةغال
.. ما؟ اتسم  , طيب... ليس عم ل تعم ل عملها تقول دمت ما : سنعمالشيخ
رره؟  وعلمة.. ايش؟ مح ل  في... مبني بن ج فططي ظططااهرة مكسططرة المعتططبي
بره تتفق اهنا طيب (ما)، خبر بمحذو ف متعلق ومجرور جار سنعم...  اي؟ آخ

يختلططف اهطط ل مكططذلك؟ أليططس اللفططظ حيططث بمن والتميمية الحجازية اللغتان
تميمية؟ جعلنااها لو اللفظ

اللفظ يختلف ما :الطالب
لذاالشيخ العططراب، حيططث مططن وتختلفان اللفظ، حيث من اللغتان تتفق : إ
اهذا؟ في اللغتان تتفق )) اه ل بشر ا هذ ا ما((  طيب

در ا هذ ا ما: (( الطالب )) ل بش
يقال أن تميم : لغةالشيخ

رر اهذا ما يقال تميم..: الطالب بش
رر اهططذا : مططاالشيخ بقططوسنه بشطط بف عنططد (مططا) مهملططة لن سنعططم ذلططك؟ علططى توا

لة التميميين لل: ما فتقول الحجازيين (ليس) عند عم ل وعامل رد مث لمططا زيطط قائ
لما. عرفنططا زيد ما وقلت إسنسان خاطبت قلت إذا حجططازي، ايططش؟ أسنططك قائ

لسنا خاطبت وإذا رد وقلت: ما إسنسا رم زيطط تفنططا قططائ سسنططك عر يي أ قططال ولهططذا تميمطط
 الشاعر

بف له تف له بم تب له قلت العطا ف و بس لت أسنططت-  فأجططاب:  مططا أيططن مططن يعني  –اسن
ب ل تت رب  ق بح بم الم حرا

لره ببه أخب لر مكططان لططو إذ تميمططي؛ أسنططه ل؟ أو بنس يي ةغيطط بمطط قتطط ل لقططال: مططا تمي
لما المحب البيت علينا يعيد ومسعود حرا
ب ل  : ماالطالب تت رب  ق بح الم
.. اهو ما البيت ل : لالشيخ

أذمكره : ماالطالب
لبططا الن قلنططاه قططد بططس أعططده أسنا، تذمكره : ماالشيخ الن الططدرس سنبططدأ قري
اليوم درس



بفالطالب له تف له بم تب له قلت العطا ف : و بس لت ب ل  فأجاب:  مططا اسن تتطط الحططبيب  ق
بم حرا

بب،الشيخ بح اليوم درس الن درتسنا سنبدأ تمام، فيك الله بارك : الم
)) بمعتممبين هممم ما((  لعططراب بالنسططبة فيك الله بارك : شيخالطالب

زائد جر حر ف (ما) اهذه سنجع ل يمكن شيخ
: أين؟الشيخ

)) بمعتبين هم ما: (( الطالب
بسك من : اهذهالشيخ مممن هممم فما((  القططرآن بفططي اهططي مططي ولد يا مكي

)).  المعتبين
جنا((وتعالى:  تبارك الله قال تض دي جق جو تم   نه جء جل جنا جر ننو ا نق دقي جز تم جف نه جن جممما جل تيمم جب

تم ضه ضدقي تقي جما جأ تم جو نه جف تل لنا (قيضنا آخره ) إلى) جخ تب سب لتس )) (( لهم لهم) يقول: " 
 "

تذسنا ما : شيخالطالب الفوائد أخ
أن تستترون كنتم  وما((تعالى:  قوله  أين؟ عجيب, من : ايه؟الشيخ
سن الفوائططد بمططن فيهططا آخططره ) إلططى) عليكم قيشهد ل المجرميططن اهططؤلء أ
).) عليكم قيشهد أن تستترون كنتم  وما((لقوله:  بالبعث يؤمنون

بم فوائداها ومن بة تما لر تد سسنه وج ل عز الله بق رر وأ بد لطططا ق علططى قا تسن شططيء مكطط ل بإ
لطق حيث والجلود. والبصار السمع أسن
سن الكريمة الية اهذه فوائد ومن ننون المجرمين اهؤلء أ بظ سن ي للططم ل الله أ يع
لرا لملون مما مكثي تع بفوسنه الذي واهو ي بفون مكاسنوا فلهذا بيخ وجطط ل عز الله عن يخ

الكفر. من فيه يقعون ما
سن بعداها التي الية فوائد ومن ل ل أ رب الظن اهذا بمث لهلك تسب سن أن المرء بل بظ ي

لعث لن أسنه رب فهذا بيب بمكه اهو ب ل لهلمكه تسب سن حقيقة؛ اهل بكر الذي ل البعطث بين
سظ ل والكافر مكافر تعططالى: اللططه لقطول الخططرة فطي ول الططدسنيا فطي ل لطه ح

دن  قممل(( نرو ا  الممذقين  الخاسممرقين إ ضسم قيموم وأهليهممم أنفسمهم خ
).)  القيامة

سن الكريمططة الية اهذه فوائد ومن بحططوا أسنهططم يظنططون المجرميططن اهططؤلء أ بب لر
بئهم المعرمكة ببق واهذا باتستخفا لمططا ينط حقيقططة ولكططن المنططافقين، علططى تما

بسروا أسنهم المر )).  الخاسرقين من فأصبحتمتعالى: ((  لقوله خ
سن.. الية فوائد ومن بجططوا لططن النططار أاهطط ل  أ رء منهططا يخر لططم أم صططبروا تسططوا

بنططه لهممم مثمموى فالنممار قيصممبرو ا  فإنلقوله: (( يصبروا ري لب قططوله )) وي
جها((تعططالى:  جلو تصمم نرو ا   ا ضب تصمم ءء تصممبرو ا ل أو فا إنممما عليكممم سممو ا



ءء((تعالى:  ) وقوله) تعملون كنتم ما تجزون تعنمما علينا  وسو ا ضز أج
ترنا أم جب ).) محيص من لنا ما ص

سن إلطى الشطارة الكريمطة اليططة اهذه فوائد ومن لقططوله: (( تفنطى ل النطار أ
نرو ا فإن ضب تص دنار قي دوى فال تث تفنططى- اهططو ل النططار أن -أعني )) واهذا لهم م
بل سن مكما والجماعة السنة أاه ل قو لضططا الجنة أ لعططم وقططد تفنططى، ل أي بض ز بعطط

سن العلماء لنطى النار أ سن النهايطة آخططر فطي تف لم اهططذا لكط ل يعنطي باططط ل الزعط
نق بح سسنططه بطط ل  اضططعيف سنقول: إسنططه أن منزلة يست أن ينبغططي ل باططط ل سنقططول: إ

لد سو لس سن وذلك الصحائف به بت لق الططذي وجطط ل عطز اللططه مكلم ل واهططو النططار خلطط
رم براها بها عال اللططه مكتططاب بمططن مو اضططع ثلثة في بالتأبيد التصريح فيه وبمصي

سل يططدك ارفططع ال خ الول المو اضع وج ل عز المو اضططع...  تططدري مططا ايططش؟ ي
الية؟ اهي ما النساء تسورة في الول

ول لهم ليغفر  الله قيكن لم وظلمو ا كفرو ا  الذقين  إن ((:الطالب
دقا ليهدقيهم دل طرقي دد ا فيها خالدقين جهنم طرقيق * إ ذلممك وكان أب

در ا  الله على )) قيسي
الثاسني : المو اضعالشيخ

الحزاب : تسورةالطالب
اهو؟ : ماالشيخ

....: الطالب
دن((: الشيخ جن  الله  إ دد  الكمافرقين لعم جعم در ا لهممم وأ * خالمدقين سممعي
دد ا فيها ييا قيجدون ل أب ضل در ا ول و الثالث؟ المو اضع ) طيب) نصي

جهنم نار له فإن ورسوله  الله قيعص  ومن(( الجن تسورة :الطالب
)) أبد ا فيها خالدقين

لجططب السنسططان ل, ولهططذا مكلم؟ الكلم اهططذا بعد فه ل : أحسنتالشيخ أن يع
لع لق سن القول العلماء بعض من ي لنى النار بأ طيب الثل،ث، اليات وجود مع تف
إشارة فيها يكون )) قد  المعتبين من هم فما قيستعتبو ا وإن((  اهذه
ببدين؛ أبد تستبقى أسنها إلى سسنه ال ببططون فسططو ف منتهططى لهططا مكان لو ل لت فططي بيع
النهاية. آخر

)). لهم مثوى فالنارلقوله: ((  النار إثبات الكريمة الية فوائد ومن
سن اليططوم الكتططاب بعض يزعم مكما وليس المثوى اهي أسنها ومنها يقولططون: إ

سنا وقد الخير مثواه إلى صار مات إذا الميت سي سن ب تفططر مكلمططة الكلمططة اهذه أ بمك

لد لو للها السنسان اعتق سن اعتقططد لو يعني مدلو قيططام ول المثططوى اهططو القططبر أ
لرا، لكان بعده سن مكاف  الخير المثوى ليس القبر فيقال: إ



جنا((تعططالى:  قططال ثم تض دي المؤلططف: " (قيضططنا) ) قططال) قرنمماء لهم  وق
تبنا سب سن " والصواب تس لنططا معنااهططا أ تئ سي لر قرسنططاء، لهططم أي: اهيئنططا اه لمكطط لذ الفاعطط ل و

سن للتعظيم؛ الجمع بضمير وتططارة التعظيططم تططارة بططه يططراد الجمططع  اضططمير ل
ندد، لع ندد؛ به المراد يكون أن يمكن ل واهنا الت سن التعطط ره اللططه ل " (( واحططد، إلطط
السنططس شططياطين مططن " والمططراد الشططياطين )) مططن قرناء لهم قيضنا

سن الجططن وشياطين لنططا اهنططاك ل ييططا قري بف بن واهططو خ السنسططان يططأمر الجططن قريطط
سثط ل ولهطذا السنس من تسوء قرين واهناك الخير، عن وينهاه بالسوء النطبي م

بفخ بأسنه السوء قرين وتسلم عليه الله صلى لنا بر ق أن إمططا الكير مك تحطط ثيابططك بي
ننو امكريهة, ((  رائحة منه تجد أن وإما دقي وممما أقيممدقيهم بيممن ممما لهممم فز

أيطديهم بيطن (مطا بهطم للمقتطدين (لهم) أي القرسناء )) (زينوا) أي خلفهم
واتبططاع الططدسنيا أمططر أيططديهم) مططن بيطن المؤلططف: " (مططا خلفهم) يقططول وما

" سنعططم، حساب ول بعث ل بقولهم الخرة أمر خلفهم) من (وما الشهوات
سسنوا القرسناء اهؤلء ببعططوا وقالوا الدسنيا أمر بمن أيديهم بين ما لهم ح ست لهططم: ا

بفوا الشهوات ري بفوا شئتم مكما مك بل تت كانو ا  إنهم((تعالى:  قال مكما أسنفسكم أ
ضفين ذلك قبل جر تواهم،) مت سن لم الخلططف لن أمامهم ما خلفهم) أي (وما ) و

قيأخممذ ملممك ور اءهممم  وكان((تعالى:  مكقوله المام به بيراد قد والوراء
لمهم، ) يعنططي) غصبا سفينة كل لذا أمططا سينططوا إ لضططا الخططرة لهططم ز بططأن أي

تواهم سن حساب، ول بعث ل قولهم في العذاب من بالنجاة أمرين: إما بأحد م
لفنططا الططذي ويقولططوا: إن ذلططك مططن خير إلى ينتقلوا بأن وإما لر الططدسنيا فططي أت

بفنا تسو ف بر نت ولئممن)) ((  لي هذ ا((  بعضهم مكقول الخرة في يت تعمم ضج نر
ولئن((  الجنطططتين صاحب )) ومكقول للحسنى عنده لي إن ربي إلى

دن ربي إلى رددت جد رنططي )) فهكذا منقلبا منها خير ا لج لم الشططيطان بي
لئه لسططكم أترفططوا الططدسنيا فطي يقول: اسنبسطوا أوليا تسططو ف الخططرة وفطي أسنف

ومنططواهم خلفهططم ومططا أيططديهم بين ما لهم زينوا أفض ل، اهو ما إلى تنتقلون
الماسني.

دقتعالى: ((  قال جح نل عليهم و مم في  القو جم تت قد نأ جل ضلهممم ضمممن خ قب
دنهم و النس  الجن ضمن وجططب عليهططم) أي )) (حططق خاسرقين كانو ا إ

ارك الله قول من؟ (القول) قول قق؟ الطذي القطول اهطو فمطا وتعطالى تب لحط
سسره و النماس  الجنمة مممن جهنمم  لملن(( بقوله: " واهططو المؤلف ف

دن((تعططالى:  قوله اهو القول ) وقي ل) أجمعين تت  الممذ ي  إ دقمم عليهممم ح
تتهم * ولو قيؤمنون ل ربك كلمة نل جاء  العممذ اب قيممرو ا حممتى آقية ك

سن التفسير في القاعدة في أتسلفنا مكما ) وسنقول)  الليم مكططاسنت إذا اليططة أ



بم ل لت تين تح لي لح ل معن رج لر لة ول الخر على لحداهما بم لفا لمطط ل فإسنها بينهما منا بتح
لعا، المعنيين على سق جمي  الممذ ي  إن((تعططالى:  اللططه قططول عليهم سنقول: ح

) واهذا) آقية كل جاءتهم * ولو قيؤمنون ل ربك كلمة عليهم حقت
لت مهما يعني الدسنيا في تج تت الطذي السنسان عال سقط فلطن اللططه مكلمطة عليططه ح

تت يهتدي، سق مممن جهنممم  لملن(( واهي الخرة في الله مكلمة عليهم وح
لذا أجمعين و الناس  الجنة سن فائدة، ل )) إ لز إ لر ف ل أبطط لثطط مططا اهططذا فططي لنططا م
رمه مع وتسلم عليه الله صلى للنبي حص ل أعنططي –مكططان الذي طالب أبي ع

سمه- مكان بفع ع بويه المدافعة أشد عنه بيدا تؤ بي بره و لهد وينص لكنططه حق بأسنه ويش
تد لم لق ببع، ولم لذلك ين ست لنى اه ل ي يقططول: مططوته ل, عند شيئا؟ الله بمن عنه أةغ
قم يا ق ج مكلمة الله إل إله ق ل: ل ع لحا مكططان ذلططك ينفعه الله. ولم عند بها لك أ

قسنه قال ما آخر بته عنططد طططالب أبا لن المطلب؛ عبد ملة على أ لره مططو حضطط
للن وحضططره والسططلم الصططلة عليططه النططبي فكططان قريططش مكبططار مططن رج

بة عن له: أترةغب يقولن الله. واهما إل إله ل ق ل عم يقول: يا الرتسول ملطط
بة عططن يعنططي المطلب عبد سلطط بخططر الكفططر، م عبططد ملططة علططى قططال: اهططو مططا آ

سسنه العلم الله. مع إل إله ل يقول أن المطلب. وأبى بر ف و يقططر بططأ سن يعططت بططأ
قق، الرتسول يقول: ح

سن علمت ولقد لن بأ بن خير بمن       محمد دي لنا البرية أديا دي
المشهورة: لميته في ويقول

رب ل ابننا أن علموا لقد سذ لك لنى ول لدينا     بم بط ل بقول بيع البا
تت قططد ذلططك ومططع بساحر، ليس يعني السحرة بقول أي سقطط الكلمططة عليططه ح

بسن وأن العافية الله سنسأل سقت الخاتمة، ولكم لنا يح فلططم الكلمططة عليططه ح
بمن، )) يعنططي أمططم (أمم) " (( فططي )) " (في) جملة أمم يقول: (( في بيؤ

لتجنا جملتهم في مكاسنت (جملة) وإن إدخال جملة) يعني (في قوله إلى واح
سسنه السيا ق؛ من معروفة برمكين اهططؤلء لكططان أمططم قال: في لو ل لكطط ل مشططا

للة الما اضية المم سسنهم مع والمستقب لداهم أمتهططم في أ المعنططى: فيكططون وحطط
لمم في تت خلت قد((  أمم، جملة في أي أ لكطط ممن قبلهمم ممن((  )) اهل

ب ل قبلهم) أي (من آخره )) إلى و النس  الجن بمططن المكططذبين اهططؤلء قب )
قن الجن قي عالم اهم والسنس) الج بب به خلقهم ةغي سن سنططار مطن تعالى الل أبطااهم ل

بلهم مكاسنت أو شأسنهم مكان ولهذا سنار، بمن مكان إبليس تيططش حططا سط والسططرعة ال
لفاع بد سنار والسن ببها في مكال بقوا فهم له بل بني النار من بخ سلفططون واهططم الجن، أع مك
بته بالله باليمان ببه وملئك بله ومكت العمططال اهطط ل ولكططن الخططر، واليططوم ورتسطط

بفوا التي رل لفت التي العمال اهي اه ل بها بمك رل ترسنا إن ةغيراها؟ أو السنس بها بمك سنظ



سن الدلططة عمومططات إلططى رة الجططن قلنططا: إ لفطط سل رلططف بمططا مك سن السنططس؛ بططه مك ل
بت لم أيدينا بين التي الشريعة فة تأ بجن؛ بشريع والرتسططول واحططدة شريعة لل

بحد بفططون فهططم وا سل لل مك فة مث يج مكو اضططوئنا وو اضططوء مكصططلتنا بصططل رجنططا وحطط مكح
فة مكصومنا وصوم ق ل مكصدقتنا وصدق سلفون سنحن ما مك به، مكلفون فهم به مك

فت أيدينا بين التي الشريعة في سنرى ل أسننا إذ لعا ترسنططا إذ اهططذا للجن، تشري سنظ
ترسنا إذا الدلة، عموم إلى ايش؟ إلى بة إلى سنظ بعه فططي تعالى الله حكم شططر

بفون قلنا: إسنهم سل فة مك بليق بشريع سن فكما بهم، ت للفططوا إذا السنططس أ لعطط ل اخت بيج
بليق ما صنف لك ل رد فططي للسنططس مخططالفون والجططن الجن، فكذلك به ي الحطط

لما مخالفون والحقيقة بتهم فتكون للسنس تما سصة شريع لكططن بهططم، تليق خا
الجططن علططى عططام اهططذا ذلططك أشططبه ومططا والعططدوان والشرك الظلم تحريم

لل مكالصلة البدسنية التكليفات أريد إسنما والسنس، أو مكصططلتنا صططلتهم اهطط ل مث
ق ل اهو اهذا مكصيامنا صيامهم سن لمططن منهططم العلماء، بين الخل ف مح يقططول: إ

رلف مكما مكلفون الجن لما. حجة السنس بمك اهؤلء؟ حجة ما ال خ؟ اهؤلء تما
رقالطالب بق من : خل ... الله خل
رق لن ةغلط؛ : ل،الشيخ بق من خل برد الله خل أسنططك الظططااهر الملئكططة، علينا ت

تحت لبة الرض مك ل ترى شو ف سنعم فيك، الله بارك تسر بد مرعططى فيها ما بمج
لدا مرعططى تلقططى أن تفكططر ل المسططجد، في دمت ما المسجد اهذا في إل أب
لدا سنعم، أب

الدلة : عمومالطالب
الصططلة عليه الرتسول بها أرتس ل التي أيدينا بين التي الدلة : عمومالشيخ

بجد ل والسلم لما فيها سن نص أحكا بخ العموم فالص ل جماعة؟ يا وا اضح الجن ت
سن الص ل رلف ما أ رلططف مططا اهططو السنططس به بمك ال خ الثططاسني القططول الجططن، بططه بمك
لب ق ل: الزر ق الثوب صاح
 ...:الطالب
سن يقول : ايشالشيخ قن الثاسني: أ بططه مكلفططوا وما العبادة في السنس مث ل الج

ذلك؟ وجه سنعم أي يختلفون؟ أو
مكصلتنا ليس تكون قد يعني الصلة العبادات بعض : لنالطالب
سسنططاالشططيخ بجططد : أ سن اللططه حكمططة مططن سن سلططف مناتسططبة التشططريعات أ بهططا للمك

رلي المريض لدا، يص رخر المسافر قاع لؤ الرمكططوب يسططتطيع ل الططذي الصوم، ي
قج، ل الراحلة على بح لختل ف السنس بين تكون الختلفات اهذه مكاسنت فإذا ي

لل ل أشياء اهناك لكن أولى، باب بمن والسنس الجن بين فما أحوالهم إشططكا
برك تحريم واهي فيها رش لرا سنجد ولهذا ذلك أشبه وما والعدوان والظلم ال مكثي



بءون الذين العلماء من سسهم لمن على يقر بروسنهم الشططيطان م رمك بريططم بيططذ تح بت
سسنه الظلم بدون وأسنهططم حرام وأ لتطط سسنهططم علططى يططدل ممططا ذلططك أشططبه ومططا مع أ

بمون بز لذا و النممس  الجممن منيقول: ((  طيب بهذا، ملت عططالم الجططن )) إ
قي عالم ايش؟ بب بقوا ةغي بل عليططه اللططه صططلى النططبي بشريعة مكلفون سنار من خ
لما؛ وتسلم سسنه إلزا بر لكططن والسنس، الجن إلى مرتس ل ل سنعلططم ل الرتسططول ةغيطط

رن لكنهطم ل، أو بذلك ملزمون اهم اه ل بذو ا يعملطوا أن لهطم مطأ قطال مكمطا به
در ا إليممك صرفنا  وإذ((تعالى:   القممرآن قيسممتمعون  الجممن مممن نفمم
نتو ا قممالو ا حضممروه فلممما ضصمم ضضممي فلممما أن دلممو ا نق قممومهم إلممى و

ضزل كتابا سمعنا إنا قومنا قيا * قالو ا منذرقين موسممى بعممد من نأن
نل ) مما) بد موسممى بعممد من أنزل((  موتسى بكتاب اسنتفعوا أسنهم على ي

دقا ند )) مسممتقيم طرقيممق وإلى  الحق إلى قيهد ي قيدقيه بين لما مص
وتسططلم، عليططه اللططه صططلى محمد بشريعة بالعم ل ملزمون فهم آخره، إلى

سسنهم قلنا طيب رم إ بزوا أن يمكن اه ل ةغيبي عال بر تب لمططا للنططاس ي اليططام؟ مططن يو
بزون ربما سنعم بر بسنين الناس لبعض يب سو لل قططد يتلوسنططون اهططم اهم يتلوسنون يعني م

لءى ني يترا تخم إسنسان بصورة للسنسي الجن اهيكطط ل بصططورة أو عظيططم، مكبير ف
بسنططون، اهم ذلك أشبه وما طويلة أرج ل وله آذان وله قرون له سو لل مططا وأمططا يت

سسنهم الناس بعض زعم تسططته إذا وأسنهططم عظام فيها ليس أجساد أ لم سته لل وجططد
لقا يدا رقي سن ج لنهم وأ رة أعي لل مشقوق لذا طيب سنعم له، أص ل ل فهذا اهكذا طو إ

رم سنقول: اهم للط نل الغيب عا بد قن؛ يعني بها يوصفون التي المادة لذلك وي بجطط ال
سن نل والنون الجيم ل بتططم والخفططاء التسططتتار على تد سنططة؟ أرأي لج سنططة ال لج اهططي ال

سنة الشجار، الكثير البستان بج قن، ال بجطط سنططة ال بج بذه مططا ال بخطط بة المقاتطط ل يت لحمايطط
بسه آدم بني من البشر اهؤلء )) اهم و النس((  به، يستتر السهام من سنف

لسططا وتسموا تسن سن بأ يي السنسططان قيطط ل: إن ولهططذا ببعططض يططأسنس بعضططهم ل بسن مططد
-أي )) إسنهططم خاسممرقين كممانو ا إنهممم و النممس  الجممن من((  بالطبع،

متى؟ مكاسنوا خاتسرين القول- مكاسنوا عليهم حق الذين
القيامة : يومالطالب
بم في : أيالشيخ تل سسنططه محمد؛ ال خ قال مكما القيامة يوم وليس الله ع لططو ل

بم فططي مكططاسنوا لكططن لقال: يكوسنون مكذلك مكان تلطط بره وجطط ل عططز اللططه ع وتقططدي
بتسرين، للموا ولكن خا سسنه فيكم الله بارك اع ق ل أن لحد يمكن ل أ بض سل ي واهططو إ

بل في السبب اهو السبب بسه  اضل رة لدينا سنف علططى حامكمططة اللططه مكتاب من آي
ر ل ر ل على ذلك مك سن يتواهم ما مك رر الضلل أ سد لق لء اللططه عنططد من م لسنططا ابتل وامتحا
بب لكن مكذلك المر مكان وإن بسه اهو السنسان  اضلل تسب تبططارك اللططه قال سنف



نغو ا  فلما((وتعالى:  جغ ز ا جبهم  الله أز ا نل((تعططالى:  ) وقططال) قلو تتمم جو ا  
تم ضه تي جل جأ جع جب ضذ ي جن دل نه  ا جنمما تي جت جنمما آ ضت جقيا جخ آ جل جسمم جهمما جفان تن نه ضم جع جب تت جأ نن جفمم جطا تي دشمم  ال
جن جكا جن جف جن ضم ضوقي جغا تل تو  ا جل جو جنا *  تئ جنمماه ضشمم تع جف جر جهمما جل نه ضب دنمم ضك جل جد جو جلمم جلممى أخ ضإ

ضض تر ل
ج لد الطذي اهططو مكان إذا سنفع ل؟ ) فماذا)  ا للط لبطع الرض إلططى أخ ست اهطواه وا

تم سنفع ل؟ فماذا لل سن فاع س ل أ ببه فطأسنت المعاصطي مطن شيء مك شططئت وإن تسططب
تأ لر أن  اللممه قيرقيممد أنممما فمماعلم تولممو ا  فإن((تعططالى:  اللططه قططول فاق

جبهم ن لها ) يا) ذنوبهم ببعض قيصي إذا أسنطك اليطة اهطذه فطي موعظطة بم
لت تم الله أمر عن تولي لل سن فاع ببك ذلك أ أن  اللممه قيرقيممد أنما فاعلم((  بذسن

جبهم ل قططد أمططر واهططذا عقوبططة العططراض )) فصططار ذنوبهم ببعض قيصي
بن سط ب اضك الناس، بعض له يتف بن وعططن وجطط ل عططز الله عن إعرا اهططو اللططه ديطط
 اللممه قيرقيممد أنما فاعلم تولو ا  فإن((بلقوله:  وج ل عز الله بمن عقوبة

ضبهم ببعض قيصيبهم أن دن ذنو در ا وإ )) لفاسممقون  النمماس مممن كثي
سنعم.  

فس مططن  أسنهططم.... الجططن أن قلنا إذا : شيخالطالب السنططس جنططس ةغيططر جنطط
أن الحكمة ومقتضى

بعهم تكون : أنالشيخ لة شرائ لب لهم. مناتس
لذا؟ وج ل عز الله تسيعبدون فكيف توقيفية العبادات بأن : معلومالطالب إ
لمهم  قد.. عليه الرتسول يكون الله من بشريعة يعبدون : ل،الشيخ سل لسنه ع
لمهم بهم اجتمع سل يلزمهم. سنعم ما ع

النار بفناء القول القيم  ابن...: الطالب
بمه الله رحمه القيم : ابنالشيخ شططفاء وفطي السططعادة دار مفتططاح فططي مكل
قم العلي ل بش لحة منه ت رجح أسنه رائ لر واهططو الدلططة وذمكططر القولين ذمكر لسنه ذلك ي
سلم إذا الله رحمه بمططه النفططس، ويطيطط ل يشفي تك الكتططابين اهططذين فططي فكل
قم بش رم له لكن ذلك، إلى يمي ل أسنه رائحة منه ت الصططيب الوابطط ل فططي آخر مكل
قل بد سسنه على ي قن يرى أ لر أ بر النا خالططدين لسنهططم تفنططى؛ ل اهذه الكفار سناران: سنا
لدا، فيها سذبون الذين العصاة وسنار أب لنططى؛ يخرجططون ثم ذسنوبهم بقدر بيع قن تف ل

للها بئهططا بقططي مططا منهططا خرجططوا فإذا منها خرجوا ايش؟ أاه واهططذا فائططدة، لبقا
ان يعنطي قطوي تقسيم العقلية الناحية من التقسيم مطن إليطه يميط ل السنس
سن النظر يبقى قد لكن العقلية، الناحية سن علططى الدلي ل القائ ل: ما يقول بأ أ

سن الدلة من يظهر والذي دلي ل، إلى يحتا ج اهذا سنارين؟ اهناك واحططدة النار أ
سن قذبون العصاة وأ لل لكططن الكفار، بها يعذب التي بالنار يع رحمططه مكلمططه عق
لضا قال لو حتى جيد مكلم التفصيلي اهذا الله نل العق ل قائ ل: أي بد أسنططه على ي



بر تكون أن بد ل سسنه سنارين؛ النا سذب أن يمكططن ل ل فر الفاتسططق المططؤمن يعطط بنططا
لج مكلما الحرارة شديدة بض بده سن لل جل رد لدا بب مططن الكفططار، سنار تكون مكما آخر جل
لما، العق ل يوافق العقلية الناحية بمططن صطوابا مكططان فإن تما مكططان وإن اللططه ف
لئا عنه. سنعم يعفو فالله خط

التسلم شيخ عن  منسوب... والذي شيخ يا إليك الله : أحسنالطالب
فم على وقفت ما اهذا والله: الشيخ سطلعططت مططا أسنططا  أما... ذلك، في له مكل ا

بز ل إخواسننا يا لكن ذلك في شيء على لدا يجو بر ف أن أب بالرجططال، الحططق سنع
بر ف أن يجب مكيططف وج ل عز الله مكلم أيدينا بين دام فما بالدلي ل، الحق سنع
رجح أن في سنفكر لر لبر قال لو فلن، قال أو فلن قال سنقول أو سن مططا الناس أمك
تصططديق ول طاعة ول تسمع قلنا: ل والسلم الصلة عليه الرتسول عدا ول ت

بكطط ل والعططالم وجطط ل عططز الخططالق واهو وج ل عز الله مكلم أيدينا بين إيمان؛
شيء. 

بتسطط ل إليهططم يرتسطط ل اهطط ل الجططن إليكططم اللططه أحسططن : شططيخالطططالب مططن ر
بسهم؟ جن

من أرسلنا  وما((وج ل:  عز الله يقول رتسول؟ فيهم اه ل : يعنيالشيخ
دل إل قبلك لل ) (إل) إليهم نوحي رجا العلمططاء: وقال إليهم) سنوحي رجا

لظر؛ التعلي ل اهذا في لكن الجن بمن يكوسنون ل الرجال إن يقططول اللططه لن سن
نذون  النممس مممن رجال كان  وأنه((الجن:  تسورة في برجممال قيعممو
دل  إل((الخرى:  الية في قال )،)  الجن من ))  القممرى أهممل من رجا
لضا القرى) فيقال: الجن أاه ل (من بتططك القططرى، أاهطط ل من أي فيهططا أسنططت قري

لضا، فيها والجن نيكم لكن أي قل السنس بالرض أحق أ الجن؟ و
: السنسالطالب
 الجن:آخر طالب
قل الجن : مكيفالشيخ مسعود يا بيتك عن أطلع ي

ل الططتي المططامكن فططي يسططكنون أن لهططم يمكن الجن شيخ يا : لنالطالب
بعهم السنس فيها يسكن لس  الفضاء وفي ذلك ي
: والسنس؟الشيخ

يمكن ما السنس : ل،الطالب
يمكن؟ : ماالشيخ

أما بالفضاء يعني قصدي ل : اي،الطالب
قن تعلم : أماالشيخ أشططهر خمسة أشهر أربعة لها صناعية أقمار هفي الن أ

إسنس؟ فيها



: الغالبالطالب
ر ل :  علىالشيخ قق حال مك لح قك ل السنس اهم ال رد اعتطدى لو ولهذا ش ن أحط م
لل الجن لجه. سنعم أن فلك بيتك وسنز بر تخ

 ؟شيخ يا : الدلي لالطالب
سن اهططذا اهططو : الدلي لالشيخ بلكهططا الرض جعطط ل السططلم عليططه الرتسططول أ لما

جط ع  من( در ا  الرض من  اقت دما شب جقه ظل وو  القيامممة قيوم به  الله ط
.) أرضين سب ع من

الجن؟ من أولى أسنهم على الدلي ل: الطالب
بر،ث أن أتستطيع أسنا اهو، : اهذاالشيخ مططا وأعم ل وأبني وأزرع الرض في أح
لض ول شئت بر بروا بيتططك علططى واعتططدوا جططاءوا لططو لكططن لي، معا فيططه وحفطط

تحت  النخي ل من مملوءة والمجالس الزرع من مملوء السطح وإذا وأصب
بالبيت. الجن؟ أولى قالوا: سنحن : لوالطلب
لزل خير الله جزاك حال مك ل : علىالشيخ  لهم تنا

بله يكون أن يجوز أل فيك الله بارك : شيخالطالب وتعطالى: (( تسطبحاسنه قو
تعططالى: (( قططوله باب من القيامة يوم أسنه )) على خاسرقين كانو ا إنهم
نلوه فل  الله أمر أتى ))؟ تستعج

تسططتعجلوه) قططال: (فل أسنططه تستعجلوه) لططول فل الله أمر : ل, (أتىالشيخ
الوقت.  اسنتهى ظااهره، على لكان

جذ ا((: القططارئ  جهمم ضل ضن  ...  ترآ نقمم تل تو ا  ا جغمم تل ضه جو ا تم ضفيمم نكمم دل جع جن جل نبممو ضل تغ * جت
دن جق ضذقي نن جل جن جف ضذقي دل نرو ا  ا جفمم دبا جك جذ ا دد ا جعمم ضدقي تم جشمم نهمم دن جقي ضز تج جن جل جأ جو جو تسمم ضذ ي جأ دلمم  ا

ننو ا جن جكا نلو جم تع جك* جقي ضل جذ نء   جز ا ضء جج جد ا تع ضه جأ دل نر  ال دنا تم  ال نه جهمما جل نر ضفي ضد جد ا تلمم نخ تل  ا
دء جز ا جما جج ننو ا ضب جنا جكا ضت جقيا جن ضبيآ ندو جح تج جل* جقي جقا جو جن   ضذقي دل نرو ا  ا جفمم جنمما جك دب جنمما جر ضر جأ

ضن تقي جذ دل جنا  ا دل جض جن جأ نن ضم ضج تل ضس  ا تن ضل جممما جو ا نه تل جع تج جت جن تحمم جنا جت ضم جد ا تقمم جنمما جأ نكو جي ضل
جن جن ضم ضلي جف تس جل ) )  ا

وتعططالى: تبططارك اللططه قططال الرجيططم الشططيطان مططن بططالله : أعططوذالشططيخ
جنا(( تض دي جق جو تم   نه جء جل جنا جر ننو ا نق دقي جز تم جف نه جن جما جل تيمم تم جب ضه ضدقي تقيمم جممما جأ تم جو نهمم جف تل جخ

دق جح نم جو ضه تي جل نل جع تو جق تل مم ضفي  ا جم تد نأ تت جقمم جلمم تن جخ تم ضممم ضهمم ضل تب جن جق نن ضممم ضجمم تل  ا
ضس ضلن تم جو ا نه دن ننو ا ضإ جن جكا ضرقي ضس معنااها؟ لهم) سنعم (قيضنا  قوله...) ) جخا
لهم اهيئنا معنااها أن والصحيح لهم تسببنا معنااها أن المفسر : قالالطالب
ايش؟ و(القرسناء) جمع : سنعمالشيخ

والجن السنس اهو(قرين)  : جمعالطالب
أيديهم) محمد؟ بين (ما : سنعم،الشيخ



أيديهم) للدسنيا بين (ما : سنعمالطالب
خلفهم)؟ : (وماالشيخ

لخرةا من: الطالب
قل خلفهم الخرة : اه لالشيخ أمامهم؟ و

لمهمالطالب لضا أمام بمعنى تأتي اهنا لكن : أما  وكان((تعطططالى:  مكقوله أي
دبا سفينة كل قيأخذ ملك ور اءهم ).) غص

الططتي اليططة فططي مكمططا المططام بمعنططى يأتي قد والوراء الخلف : يعنيالشيخ
ترت، الدسنيا؟ في لهم التزيين معنى ما طيب ذمك
برون أسنهم حالتين: إما على الدسنيا في لهم : التزيينالطالب بك وإما البعث ين

ننوسنهم أسنهم لم  ي
بنوا اهم ل، : لالشيخ سي الدسنيا في أيديهم بين ما لهم ز

بالشهوات لهم الوتسوتسة الدسنيا في تزيينال: ايه, الطالب
: سنعمالشيخ

 بالشهوات..: الطالب
رنيالشيخ سن الماسني : وتم (ومططا ذلططك, طيططب أشططبه وما لهم تسيغفر الله وأ

التزيين؟ خلفهم) مكيف
والثاسنيططة البعططث، بإسنكار حالتين: الولى على خلفهم) تزيين : (وماالطالب

رنيهم بأن سن يم الخرة في الحسنى لهم أ
بعث. سنعم في ما تخافوا ل قالوا أن.. البعث : تمام, إسنكارالشيخ

الملحدة؟ على ينطبق : اه لالطالب
تن قالوا أسنهم : أوالشيخ بتم إ تث بع اللططه بططارك طيططب الله، عند الحسنى فلكم بب

فططي القططول عليهططم أمططم) (وحططق أمططم) تقططديراها؟(فططي فيك, قوله: (في
أمم)؟

أمم جملة : فيالطالب
سنعم الظر ف؟ و(أمم) اهي سنق ل: (في) للظرفية لم :  لماذاالشيخ

قل بالظرفية قلنا : لوالطالب بد سن ي بلمة أ وفطي العقطاب فطي داخلطة تليس ا
.... أمم جملة قلنا: في إذا العذاب،

اهذا : ةغيرالشيخ
المططم، مكطط ل المعنططى: مشططارمكون أمططم) يكططون (فططي قلنططا : إذاآخر طالب

يعني أمة أسنهم والمعنى
لذا منفردة أمة : واهمالشيخ بلمم.  جملة المعنى: في إ ا

)) قرنمماء لهممم وقيضناتعالى: ((  الله قال العادة اهي مكما الفوائد سنأخذ



بره إلى قططوله: فططي وجطط ل عططز اللططه عظمططة بيططان اليططة اهططذه فوائططد من آخ
العظمة. (سنا) تفيد لن (وقيضنا)؛

السنسططان يقولططون: إن الططذين المعتزلة على الرد الكريمة الية فوائد ومن
ي ل بق بله مست الباب اهذا في والناس به. أفهمتم؟ تعالى لله علقة ل وأسنه بعم

لمن أقسام: القسم ثلثة على سن الول:  رر السنسان قال: إ عملططه علططى بمجب
رة له وليس سن اختيار، ول إراد لله وأ بله الختياري فع فالططذي ال اضطراري مكفع
بره ويجيء يذاهب بعش مكالذي باختيا لسنا يمشي أو يرت الرض. واهططذا في مجنو
بمهم الجبرية، مذاهب لمن؟ مذاهب تلمذ الذي صفوان بن الجهم زعي علططى تت
لمن بدراهم, الطر ف بن الجعد سن الثاسني:  ي ل العبد قال: إ بق وليططس بعمله مست

رد فالسنسان علقة فيه لله بري لتار م فد ول مخ مططذاهب تسططلطة. واهططذا عليه للح
سمون والقدرية المعتزلة، واهم القدرية لمن؟ لس لس بي لسنهططم المططة؛ اهذه مجو
لعوا سد سن ا تين، للحواد،ث أ لق بل بلططه، بمططن اهي لله فع ل بمن التي فالحواد،ث خا فع

بلططه بمططن اهي العبد فع ل بمن اهي التي والحواد،ث لل، فع اهططم واهططؤلء اتسططتقل
لمن المعتزلة بئهم: عمرو ظااهراهم، و عطططاء. ابططن وواصطط ل عبيد بن وزعما

لمن القول سن الثالث:  سن واختيار إرادة له العبد قالوا: إ لته ولك لره إراد واختيا
رة بته تعالى الله لرادة تابع ب ل الصططالح السلف اهم واهؤلء ومشيئ السططنة أاهطط

سن والجماعة الططذااهب السططاجد الرامكططع الصططائم القططائم اهططو العبد فقالوا: إ
سن الله وليس العبد اهو الجائي بب الفعال اهذه وقالوا: إ لس لر وما إليه، بتن أمكث

دء((  القرآن في ما دء)) ((  قيعملممون كممانو ا بممما جز ا كممانو ا بممما جممز ا
له )) وما قيفعلون  ذلك أشب


